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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Mgr. Radky Kvapilové je experimentálního charakteru, je členěna obvyklým způsobem. 

Práce včetně použité literatury a abstraktů čítá 52 stran, obsahuje 8 tabulek, 24 obrázků zobrazujících 

rostliny, ze kterých pocházejí testované drogy, vlastní drogy, testovací organismus a dále také grafy 

závislosti aktivity na koncentraci testovaných extraktů. Na většinu tabulek a obrázků chybí odkazy v textu. 

Seznam literatury obsahuje 43 literárních zdrojů a 10 odkazů na internetové stránky, ze kterých byly 

získány převážně obrázky použité v práci. Některé položky v seznamu představují populárně naučné knihy, 

jejichž použití není v tomto typu práce vhodné. Teoretická část není příliš vhodně členěna a obsahuje pro 

práci nepodstatné informace. Kapitola 3.1 by měla pro práci smysl pouze v tom případě, byla-li by vztažena 

k testovacímu organismu.V charakteristice říše Animalia na straně 11 je řada nesmyslných tvrzení, v rámci 

obhajoby by bylo vhodné je vysvětlit. Kapitola 3.3 Tradiční čínská medicína se také k práci nevztahuje. Zde 

by postačila zmínka o využití testovaných drog v TČM v následující kapitole. Více prostoru by si naopak 

zasloužila část Testované rostliny, kam podle mého názoru patří i experimentální výsledky studií různých 

biologických aktivit, které jsou uvedeny v diskuzi. V této kapitole jsou volně zaměňovány termíny rostlina a 

droga, dále v diskuzi i termín látka. U lotosu není uveden název rostliny. Kromě popisu rostlin, ze kterých 

pocházejí testované drogy by bylo také vhodné charakterizovat samotné drogy. V teoretické části by bylo 

vhodné uvést různé možnosti testování toxicity látek či extraktů a zmínit se o použité metodě. V 

experimentální části chybí použité chemikálie, složení "uměle připravené" mořské vody, metodická část 

popisuje experiment nedostatečně. Opakování pokusu podle popisu v práci není možné. Ve výslekové části 

je uvedeno, že střední letální koncentrace chloridu manganatého je 102,02 mg/ml, což je poměrně vysoká 

koncentrace. Z textu není zřejmé, zda byla tato hodnota stanovena v rámci práce, či převzata z práce jiné. 

Pro srovnání toxicity testovaných drog by bylo vhodné vložit také graf pro tuto látku. V tabulkách výsledkové 

části jsou uvedeny průměry ze 3 měření, není zde však uvedena směrodatná odchylka. U tohoto testu vidím 

jako nevhodné užití termínu inhibice, vhodnější by byla mortalita. Popisky obrázků (grafů) jsou zde umístěny 

nad obrázek, což není obvyklé. Grafy nemají jednotnou velikost. V diskuzi je uveden přehled 

experimentálních výsleků různých studií, které však nesouvisí s prací (vhodnější by bylo uvést v teoretické 

části). Naopak zde chybí zhodnocení vlastních výsledků v kontextu jiných prací a v porovnání se standardní 

toxickou látkou. V práci také není uvedeno z jakého důvodu byla toxicita testována.  

I přes řadu připomínek práce splňuje požádavky kladené na rigorózní práci a doporučuji ji k obhajobě. 

V rámci diskuze prosím o zodpovězení následujících dotazů: 

1. Charakterizujte pojmy rostlina, droga, chemická látka. 

2. Podle jakého klíče byly vybrány drogy pro testování? 

3. Jaké chemikálie byly požity při pokusu? 

4. Co si představujete pod pojmem "malá zkumavka"? 

5. Jaká voda byla použita pro extrakci a jaká teplota vody byla v průběhu extrakce? Jak byla teplota 

zjišťována? 

6. Vysvětlete pojem inhibice v souvislosti s biologickými testy. 

7. Jaká je toxicita testovaných drog v porovnání s chloridem manganatým? Je toxicita testovaných drog 

významná?    
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